Zápisnica zo stretnutia SVK, lonžérov, trénerov a rozhodcov
22.10.2016, Ivánka pri Dunaji
Prítomí za SVK: príloha č.1: MVDr. Marián Pavľak, Mária Fogašová, Ing. Katarína Kubišová,
Boris Kodak, Jana Majdlenová, Radoslav Psota
Iní zúčastnení: viď prílohu 2
Ďalšie prílohy: príloha č.3 –SZVJ pre jazdeckú disciplínu voltíž

Zapisovateľ: Radoslav Psota
Overovatelia: Mária Fogašová, Jana Majdlenová

Program zasadnutia
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zhrnutie sezóny 2016, odsúhlasenie voltížneho kalendára pre rok 2017
Nominačné kritériá – určenie nominačných kritérií pre rok 2017
Návrh na rozdelenie sumy 3000 € na podporu mládeže do 25 rokov ( hlasuje SVK )
Návrh na rozdelenie sumy 3600 € a 800 € z rozpočtu SVK zo sumy 5090 €
Návrh na smernicu základného výcviku v disciplíne voltíž ( rozhoduje SVK )
Voľba 7. člena SVK - výber hlasovaním z navrhnutých kandidátov ( hlasuje SVK )
Sústredenie talentovanej mládeže
Rôzne
Diskusia
Ukončenie stretnutia

Ad 1 Zhrnutie sezóny 2016, odsúhlasenie voltížneho kalendára pre rok 2017
Predseda SVK, Marián Pavľak, zhodnotil priebeh sezóny 2016 a následne prešiel na rok 2017
a odsúhlasenie kalendára barelových pretekov, pretekov Slovenského voltížneho pohára
a medzinárodných pretekov.

Barelové preteky
dátum
28.01.2017
04.02.2017
18.03.2017
25.03.2017

status preteku
Barel pretek
Barel pretek
Barel pretek
Barel pretek

miesto konania
TJ Lángov dvor- Trnovec n. Váhom
Spojená škola Ivánka p. Dunaji
OZ Galaxia Poprad
TJ Slávia UVLF Košice

Medzinárodné preteky a preteky SVP
dátum
08.04.2017
29.04.2017
06.05.2017
12.-14.5.2017
25.-28.5.2017
03.06.2017
15.-18.6.2017
24.06.2017
29.6.-2.7.2017
1-.6.8.2017
26.8.2017
09.09.2017
22.-24.9.2017

status preteku
SVP
SVP
SVP
CVI
CVI
SVP
CVI
SVP
CVI
MSJ
SVP
SVP
MSR

miesto konania
Dunajský Klátov Czajlík ranč
TJ Slávia UVLF Košice
TJ Slávia SOUP Šaľa
Kaposvár HUN
Ebreichsdorf AUT
Spojená škola Ivánka p. Dunaji
Pezinok SVK
OZ Galaxia Poprad -Spišská Teplica
Frenštát pod Radhoštem CZE
Ebreichsdorf AUT
Lieskovany
NŽ Topoľčianky
Topoľčianky / Dunajský Klátov

Ad 2 Nominačné kritériá – určenie nominačných kritérií pre rok 2017
Nominačné preteky budú:
CVI Ebreichsdorf AUT : 25.-28.5.2017
CVI Pezinok SVK: 15.-18.6.2017
CVI Frenštát pod Radhoštem CZE: 29.6.-2.7.2017

Kritériá pre nomináciu:
1.Zostavuje sa poradie slovenských pretekárov resp. skupín. Ako smerodajný sa berie súčet
poradí dvoch najlepších pretekov slovenských pretekárov resp. skupín na jednotlivých
nominačných pretekoch (výsledok celého preteku).Postupuje pretekár s najnižším súčtom.
2. V prípade rovnosti sa ako smerodajný berie súčet známok z 1.kola pretekárov resp. skupín
z pretekov vybraných v kritériu č.1. Postupuje pretekár s najvyšším súčtom.
3. V prípade ďalšej rovnosti sa berie do úvahy súčet známok z voľnej zostavy v 1. kole
pretekárov resp. skupín z pretekov vybraných v kritériu č.1. Postupuje pretekár s najvyšším
súčtom.
Ad 3 Návrh na rozdelenie sumy 3000 € na podporu mládeže do 25 rokov ( hlasuje SVK )

Z predložených návrhov sa komisia uzniesla na schválení prerozdelenia financií, ktoré
predložil Marián Pavľak. Viď príloha č. 1.
Hlasovali: ZA: 5

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1

Ad 4 Návrh na rozdelenie sumy z rozpočtu SVK 3600 € + 800 €
Návrh na rozdelenie sumy 3600 € vypracovala Mária Fogašová. Príloha č. 2 + 3
Hlasovali: ZA: 4

PROTI: 2

ZDRŽAL SA: 0

Návrh na rozdelenie sumy 800 € vypracoval Kodak Boris. Príloha č. 4
Hlasovali: ZA: 4

PROTI: 2

ZDRŽAL SA: 0

Ad 5 Návrh na smernicu základného výcviku v disciplíne voltíž ( rozhoduje SVK )
SVK schvaľuje predloženú verziu SZVJ vypracovanú Máriou Fogašovou, upravenú Pavlou
Krauspe. Tvorí prílohu č.5 tejto zápisnice.
Hlasovali : ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

Ad 6 Voľba 7. člena SVK - výber hlasovaním z navrhnutých kandidátov ( hlasuje SVK )
Predseda SVK, Marián Pavľak, predstavil kandidátov z návrhov, ktoré zaslali jednotliví
členovia SVK prostredníctvom emailu generálnej sekretárke Zuzane Bačiak- Masarykovej.
Kandidát č.1 – Andrea Bičová z JK Rusty
Kandidát č.2 – Vladimíra Lenčéšová z TJ Lángov dvor
Marián Pavľak navrhol o voľbe kandidáta rozhodnúť formou tajného hlasovania.

Hlasovali : ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1
Výsledok tajného hlasovania :
Kandidát č.1 – Andrea Bičová z JK Rusty – získala 3 hlasy
Kandidát č.2 – Vladimíra Lenčéšová z TJ Lángov dvor – získala 3 hlasy
Predseda SVK, Marián Pavľak, bude informovať Predsedníctvo SJF o výsledku hlasovania
a prejedná ďalší postup.

Ad 7 Sústredenie talentovanej mládeže
Z rozpočtu talentovanej mládeže 12 900,- sa SVK uchádza o nasledovnú čiastku: 2150,-EUR.

Sústredenie talentovanej mládeže - Jednotlivci:
2 najtalentovanejšie deti daného klubu a 1 tréner za klub
Téma sústredenia: povinná zostava
Termín: 19. – 20. november 2016
Miesto konania: Šaľa
Lektor: Radoslav Psota, Martin Vaváček z VK Sundance Nitra
Účastníci: 2 deti a 1 náhradníka navrhol na základe výsledkov za jednotlivé kluby predseda
SVK Marián Pavľak. Viď príloha 6.
Z rozpočtu sa prepláca ubytovanie, cesta, strava (okrem večerí) 2 cvičencom a 1 trénerovi z
každého klubu, ktorí účasť potvrdia. Je možné na vlastné náklady zobrať aj iných trénerov,
či iné osoby, ktoré budú tréningový proces sledovať a získavať tak cenné informácie a
skúsenosti. Propozície pripraví a klubom rozpošle Radoslav Psota. Rovnako pripraví aj
rozpočet, ktorý predloží komisii SVK.

Ad 8 Rôzne
1) Medzinárodná rozhodkyňa Pavla Krauspe navrhuje:
• Dodržiavanie maximálneho povoleného času vyviazania koňa / 10 min. podľa
pravidiel FEI / v krokových kategóriách jednotlivcov a skupín nasledovne:
Jednotlivci:. Po odcvičení povinnej zostavy lonžér v krátkej pauze pred voľnou zostavou
predĺži vyviazanie koňa na krok (cca o 3 dierky) tak, aby došlo k uvoľneniu krku tým, že kôň
má možnosť si ho natiahnuť.
Skupiny: Po odcvičení povinnej zostavy lonžér v krátkej pauze pred voľnou zostavou predĺži
vyviazanie koňa na krok (cca o 3 dierky) tak, aby došlo k uvoľneniu krku tým, že kôň má
možnosť si ho natiahnuť.
•

Školenie rozhodcov, trénerov a voltížnej komunity v roku 2017

Pavla Krauspe prišla s iniciatívou zorganizovať školenie rozhodcov v roku 2017. Školenie sa
uskutoční po medzinárodnom školení rozhodcov, ktoré sa bude konať vo Švajčiarsku
začiatkom roka 2017 , ktorého sa zúčastní. SVK odsúhlasila predložený návrh a zároveň
ukladá za povinnosť nasledovné:
Rozhodcovia, ktorí majú záujem rozhodovať v sezóne 2017 majú povinnosť zúčastniť sa
preškolenia.

Miesto konania: Bratislava / upresní školiteľka Pavla Krauspe /
Termín: 1.4.2017
Téma: Predstavenie úprav aktuálnych pravidiel a zavedenie noviniek.
2) Ing. Radomil Mišurec , zodpovedný za spracovanie výsledkov, navrhuje:
• upraviť maximálny počet cvičencov na 1 štart na 6 /platí pre všetky kategórie V prípade, že lonžér prihlási na jedného koňa viac ako 6 ľudí, tak:
Nastúpi na štart s maximálnym počtom cvičencov 6. Po odcvičení povinnej a voľnej zostavy
následne opustí kruh, aby sa mohli pozbierať a doručiť listiny do výpočtového strediska na
spracovanie. Lonžér môže / nemusí opätovne nabehnúť na kruh so zvyšným počtom
cvičencov, o čom však informuje rozhodcovský zbor v čase vytvárania štartovnej listiny
v danej kategórii.
3) Generálna sekretárka Zuzana Bačiak-Masaryková informovala o nasledujúcich
skutočnostiach:
• Rozpisy pretekov bude schvaľovať predseda SVK, Marián Pavľak, rovnako aj Skúšky
základného výcviku jazdca.
• Dodržiavať čas deklarácie štartujúcich, čo je 30 min. pred začatím schôdze.
V prípade neskorého nahlásenia zmien / nedodržanie 30 min pred schôdzou preteku /,
zmena nebude akceptovaná, a do úvahy sa bude brať pôvodne zaslaná prihláška.
Nedodržanie článku 705 voltížne pravidlá má za následok sankciu 50 €, ktoré sa pripíšu
na účet SVK. Počas schôdze nebude možné deklarovať zmeny, bude sa losovať len poradie.
4) Slovenská voltížna komisia navrhuje:
• Štartovné listiny pre jednotlivé kategórie / platí iba pre preteky SVP / môže vytvoriť
organizátor v spolupráci s Ing. Radomilom Mišurcom ,, online,, na základe
zaslaných prihlášok a v nich uvedených pripomienok ( prehmadlievanie, lonžovanie
viacerých koní v jednej kategórii a i.). V tomto prípade, po termíne definitívnych
prihlášok organizátor rozpošle klubom štartovné listiny k nahliadnutiu a v prípade
opodstatnenej pripomienky tieto ešte upraví.
Pravidlo sa netýka MSR, kde prebehne riadne losovanie.
Na vyššie uvedenom sa zhodli všetky prítomné kluby.
Hlasovanie za SVK : ZA: 6

PROTI : 0

ZDRŽAL SA: 0

5) Podmienky, ktoré musia splniť noví lonžéri na pretekoch SVP:

•

Lonžér musí dovŕšiť 18 rokov. Musí mať buď skúšky základného výcviku jazdca
(drezúra, parkúr) alebo musí byť učiteľ jazdy na koni, inštruktor, tréner v jazdectve
alebo musí mať licenciu jazdca. V prípade, že nespĺňa vyššie uvedené podmienky,
musí absolvovať lonžérsku skúšku.
SVK si ukladá za povinnosť prepracovať pravidlá lonžérskych skúšok.

6) SVK sa uznieslo, že v roku 2017 sa bude brať do vyhodnotenia SVP rovnaký počet ako
v roku 2016.
Do úvahy sa berie súčet 4 najlepších pretekov v danom roku.
V prípade hodnotenia jednotlivcov, skupín a dvojíc SVP sa započítavajú všetky preteky
na území SR (aj CVI Pezinok), do úvahy sa berú výsledné známky z preteku, iba z MSR
sa berie do úvahy známka po 1.kole. Dosiahnuté známky zo 4 najlepších štartov
v súťaži jednotlivcov, súťaži skupín a dvojíc sa po skončení sezóny zrátajú a vytvorí sa poradie
podľa súčtu dosiahnutých bodov. Výsledky SVP jednotlivcov, skupín a dvojíc sa vyhlásia
v sobotu na slávnostnom večere počas MSR.
Aby dvojica mohla zbierať body v rámci SVP je potrebné, aby išlo o tú istú dvojicu, t.j.
rovnaký dvaja členovia dvojice.
Zapísal: Radoslav Psota
22.10.2016

Overil: Jana Majdlenová
Mária Fogašová

